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Klient:

Historia obiektu:

Nazwa firmy wykonawczej:

Opis wymagań projektowych:

Prosta w demontażu obudowa zapewnia
dostęp do wnętrza urządzenia,
co ułatwia jego instalację i dalszy serwis.

CoilMaster 35 kW

Wykorzystane produkty:

Szczegółowy opis instalacji:

CoilMaster

Myjnia posiada trzy stanowiska. Ważnym dla tego typu obiektów jest
produkcja dużej ilości ciepłej wody, przy jednoczesnym
podgrzewaniu płyty posadzkowej (sezon jesienno-zimowy). Dużym
ograniczeniem jest mała powierzchnia zabudowy w kontenerze.
Należy również brać pod uwagę występujące skoki ciśnienia oraz
niekorzystne warunki pracy, takie jak wilgoć czy środki chemiczne.

CoilMaster zapewania wysokie i stałe wydatki ciepłej wody
użytkowej bez konieczności jej magazynowania. Kotły te wykonane
są całkowicie ze stali nierdzewnej (odporne na korozję). Wymiennik
typu Coil Fire Tube umożliwia pracę urządzenia przy zmianach
ciśnienia. Przy tym zapewnia pracę w trybie kondensacji, zarówno
przy produkcji c.w.u. oraz c.o. Wężownica służąca do produkcji
ciepłej wody użytkowej wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L.

Myjnia Banieczka to nowa inwestycja sieci myjni o tej samej nazwie.
Stworzona we współpracy z firmą Euro-Ekol - wiodącym
producentem bezdotykowych myjni samochodowych.
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Dzięki dużym wydatkom ciepłej wody użytkowej (3 270l/h)
CoilMaster świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie poza
ogrzewaniem niezbędna jest ciepła woda. Jego mała
objętość sprawi, że bez problemu przejdzie przez małe
drzwi, a także zmieści się na ograniczonej powierzchni - np.
w myjniach czy niewielkich kotłowniach.

Kocioł nie uruchamia się przy małych poborach, a także jest
odporny na wszelkie skoki ciśnienia - co zapewnia jeszcze
dłuższą żywotność urządzenia. Rozwiązanie sterowania
umożliwia dopasowanie uruchomień urządzenia w zależności
od zapotrzebowania oraz specyfikacji obiektu.

108%

3270l/h
Sprawność cieplna do:

Wysoki wydatek c.w.u. do:

10:1
Współczynnik modulacji
mocy:

6
Klasa NOx:

Wymiennik
Coil Fire Tube
w całości
ze stali
nierdzewnej
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Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z oddziałem odpowiedzialnym za ten projekt:

Kocioł zaprojektowany dla uzyskania optymalnej wydajności i sprawności,

z dodatkowym obiegiem ciepłej wody użytkowej. Wszystkie modele

posiadają wymiennik spaliny-woda oraz podłączenia hydrauliczne

wykonane ze stali nierdzewnej.

CoilMaster

Specyfikacja CM 35 CM 45 CM 60 CM 70 CM 80 CM 100 CM 120
nominalna moc cieplna G20/G25 kW 5,0 - 34,9 5,0 - 45,0 9,5 - 57,5 9,5 - 69,9 9,5 - 80,0 12,5 - 99,0 12,5 - 115,0

moc cieplna 80/60°C G20 kW 4,9 - 34,0 4,9 - 43,9 9,2 - 55,9 9,2 - 68,2 9,2 - 77,8 12,1 - 97,2 12,1 - 112,9

moc cieplna 50/30˚C G20 kW 5,4 - 37,6 5,4 - 48,4 10,3 - 61,6 10,3 - 74,9 10,3 - 85,9 13,4 - 106,9 13,4 - 124,2
sprawność w kondensacji przy 30%
(powrót 30°C) % 108.3 108.5 108.2 108.0 108.4 108.2 108.2

klasa NOx 6 6 6 6 6 6 6

szerokość kotła mm 602 602 632 632 632 698 698

wysokość kotła mm 1604 1604 1446 1446 1446 1650 1650

głębokość kotła mm 641 641 774 774 774 801 801

masa (pusty) kg 180 180 200 200 200 285 285

Wszystkie zdjęcia, opisy, ilustracje i informacje techniczne zawarte w tym dokumencie zostały starannie sformułowane i przygotowane, jednak zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian i ulepszeń w naszych produktach, które mogą wpłynąć na dokładność informacji zawartych w tej broszurze. AIC Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za błędy lub braki w treści i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej i komponentów bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszystkie kotły CoilMaster wyposażone są w zaawan-
sowany sterownik pogodowy, który kontroluje parame-
try urządzenia. Charakteryzuje go intuicyjność obsługi
oraz posiada wiele możliwości konfiguracji.

CoilMaster to typoszereg biwalentnych kotłów dwufunkcyjnych
zapewniających ciepło oraz duże ilości ciepłej wody z jednego
urządzenia.


